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RC HOUTPLAMUUR 
EPOXYPLAMUUR VOOR RESTAURATIE VAN HOUTEN STRUCTUREN 

 

Houtrestauratie, houtbehandeling en zwambestrijding 
 

 

VOORDELEN VAN RC HOUTPLAMUUR 

✓ Perfecte verankering 

✓ Volledig krimpvrije doorharding 

✓ Mechanische eigenschappen van het hout 

✓ Bewerkbaar zoals hout 
 

Beschrijving 
 

RC HOUTPLAMUUR is een epoxyplamuur bestaande uit twee componenten voor structurele en decoratieve herstellingen van  

houten beelden, sculpturen, houten balken, raamkozijnen etc. 

 

Eigenschappen 
 

RC HOUTPLAMUUR is goed moduleerbaar: 

• Perfecte verankering aan de meeste houtsoorten, volledige krimpvrije doorharding; 

• De mechanische eigenschappen komen overeen met deze van hout; 

• Bewerkbaar zoals hout: kan worden gezaagd, geboord, gesculpteerd en geschuurd; 

• Overschilderbaar en kan worden geboend. 

 

Ondergrond 
 

De ondergrond dient droog en vrij te zijn van verf, aangetast hout en stof. Een ondergrond die een te geringe vastheid vertoont, 

kan worden geconsolideerd met RC FIXET, dit is een zeer dun vloeibaar epoxyhars met zeer hoge indringbaarheid. 

 

Gebruiksaanwijzing 
 

RC HOUTPLAMUUR wordt aangemaakt door 1 deel A-component op 1 deel B-component met elkaar te vermengen (kneden) 

tot uniforme kleur. Door het toevoegen van pigment kan de kleur gewijzigd worden in functie van de kleur van de ondergrond. 

De pasta met een plamuurmes goed in de scheur of beschadiging drukken. Na doorharding (1 dag) kan de herstelling geschuurd 

of gesculpteerd worden. 
 

De ideale omgevingstemperatuur bedraagt 15°C. Bij lagere temperatuur dient men met een langere doorhardingsperiode 

rekening te houden. De omgevingstemperatuur moet in elk geval méér dan 10°C bedragen. 

 

Technische karakteristieken 
 

Kleur: Benadert lichtgroen 

Soortelijk gewicht: A-component: 1,35 kg/liter 

B-component: 1,40 kg/liter 

Mengsel: + 1,37 kg/liter 

Vaste bestanddelen: 100% 

Mengverhouding: 1:1 

Verwerkingstemperatuur: Minimum 10°C, maximum 30°C 

Potlife (20°C): 30 minuten 

Doorharding: 1 dag 

Aanhechting aan droog hout: > dan samenhang van hout zelf; niet geschikt voor azobey en 

sterk oliehoudende houtsoorten 

Drukvastheid: 35 N/mm² 

Trekvastheid: 8 N/mm² 

Vlampunt: > 100°C 
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Veiligheid 
 

Epoxyharsen kunnen irriterend werken op de huid en slijmvliezen. Beschermde kleding dragen. 

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche. 

 

Reiniging gereedschap 
 

Met RC VERDUNNER direct na gebruik. 

 

Opslag / Houdbaarheid 
 

1 jaar mits vorstvrij en in gesloten verpakking bewaard. 

 

Verpakking 
 

5 kg sets (art.nr. 30200). 

 

Foto’s 
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Wettelijke informatie 
De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en 
ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. 
In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of 
geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies 
dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen 
te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De 
eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente 
uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


